
 สรุปขาวประจําวันที่  13 ก.พ.  2566 
สื่อสิ่งพิมพ  

- สนง.ปาไม จ.แมฮองสอนรณรงคแกปญหาควันไฟปา  (แนวหนา  11 ก.พ. 66  หนา 8) 

- ไฟปาลาม-ระดม ฮ.ขนน้ําดับ  (ขาวสด  12 ก.พ. 66  หนา 1,11) 

- คดีรุกปาทับลาน ปลัดทส.ช้ีเดินหนาไมยกเลิก  (เดลินิวส  12 ก.พ. 66  หนา 1,2) 

- 2 ป สคทช. กับหนทางจัดการที่ดิน  (มติชน  13 ก.พ. 66  หนา 12) 

สื่อออนไลน 

- "สังฆราช" ประทาน "ธรรมจักรสีเขียว" 10 วัด 15 ก.พ.  (ไทยรัฐออนไลน  10 ก.พ. 66) 

https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2626296 

- สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จฯ ประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจําป 2566 

กรมปาไม เผย “10 รายชื่อวัดตนแบบ”  (เดลินวิสออนไลน  9 ก.พ. 66) 

https://www.dailynews.co.th/news/1978589/ 

- กรมปาไม เผย 10 รายชื่อวัดตนแบบ รับรางวัล ธรรมจักรสีเขียว  (ขาวสด  9 ก.พ. 66) 

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7502010 

- สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จฯ ประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจําป 2565 15 ก.พ.นี้ กรมปาไม  

เผย “10 รายชื่อวัดตนแบบ” จัดการสิ่งแวดลอมท่ีดีอยูรวมกับธรรมชาติ  (ผูจัดการออนไลน  9 ก.พ. 66) 

https://mgronline.com/politics/detail/9660000012929 

- ปากันชนเพื่อโลก  (ประชาชาติธุรกิจ  12 ก.พ. 66) 

https://www.prachachat.net/columns/news-1200026 

- แมฮองสอนรณรงคแกไขปญหาหมอกควันไฟปา  (สยามรัฐ  13 ก.พ. 66) 

https://siamrath.co.th/n/422227 

- เขาใหญ-จับไมพะยูง  (ขาวสดออนไลน  12 ก.พ. 66) 

www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7506013 

 (บานเมือง  11 ก.พ. 66)   

https://www.banmuang.co.th/news/politic/315945 

- รองโฆษกรัฐบาลโชวกวา 7.6 หม่ืนราย 9.4 หมื่นแปลง ผลงาน "บ๊ิกตู" จัดที่ดินทํากินให"เกษตรกร-ผูยากไร" 

(บานเมือง  11 ก.พ. 66) 

- “คารบอนเครดิต” ตนแบบหยุดความยากจน ขยายพื้นที่ปา  (ฐานเศรษฐกิจ  12 ก.พ. 66)  

https://www.thansettakij.com/sustainable/zero-carbon/555977 

 

 

 

 

 

  



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15261
วันที่: เสาร์ 11 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 8(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: สนง.ป่าไม้ จ.แม่ฮ่องสอนรณรงค์แก้ปัญหาควันไฟป่า

รหัสข่าว: C-230211005021(11 ก.พ. 66/06:19) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 21.01 Ad Value: 26,262.50 PRValue : 78,787.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11764
วันที่: อาทิตย์ 12 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: ไฟป่าลาม-ระดมฮ.ขนน้ำดับ

รหัสข่าว: C-230212037037(11 ก.พ. 66/06:35) หน้า: 1/2

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 101.88 Ad Value: 122,256 PRValue : 366,768 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11764
วันที่: อาทิตย์ 12 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: ไฟป่าลาม-ระดมฮ.ขนน้ำดับ

รหัสข่าว: C-230212037037(11 ก.พ. 66/06:35) หน้า: 2/2

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 101.88 Ad Value: 122,256 PRValue : 366,768 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26785
วันที่: อาทิตย์ 12 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 2

หัวข้อข่าว: คดีรุกป่าทับลาน ปลัดทส.ชี้ เดินหน้าไม่ยกเลิก

รหัสข่าว: C-230212004035(12 ก.พ. 66/03:52) หน้า: 1/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 64.25 Ad Value: 115,650 PRValue : 346,950 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26785
วันที่: อาทิตย์ 12 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 2

หัวข้อข่าว: คดีรุกป่าทับลาน ปลัดทส.ชี้ เดินหน้าไม่ยกเลิก

รหัสข่าว: C-230212004035(12 ก.พ. 66/03:52) หน้า: 2/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 64.25 Ad Value: 115,650 PRValue : 346,950 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16409
วันที่: จันทร์ 13 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

หน้า: 12(บน)

หัวข้อข่าว: 2 ปี สคทช.กับหนทางจัดการที่ดิน

รหัสข่าว: C-230213020035(13 ก.พ. 66/02:34) หน้า: 1/2

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 112.03 Ad Value: 134,436 PRValue : 403,308 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16409
วันที่: จันทร์ 13 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

หน้า: 12(บน)

หัวข้อข่าว: 2 ปี สคทช.กับหนทางจัดการที่ดิน

รหัสข่าว: C-230213020035(13 ก.พ. 66/02:34) หน้า: 2/2

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 112.03 Ad Value: 134,436 PRValue : 403,308 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

นายจตุพร บุรุษพัฒน ์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้มอบนโยบายให้ ทส.จัดทาํโครงการ “ธรรมจักรสีเขียว” เพือ

ส่งเสริมให้วัด หรือพระสงฆท์ีได้ช่วยงานด้านป่าไม้ ในการอนุรักษป่์า ปลูกป่า ป้องกันการบุกรุก

ตดัไมท้าํลายป่า ช่วยดแูล และเพิมพืนทีสีเขียวใหแ้ก่ประเทศ อีกทงัช่วยแกปั้ญหาและลดการบุกรุก

ทาํลายป่า พรอ้มกับสรา้งจิตสาํนึก และหวงแหนทรพัยากรธรรมชาติใหแ้ก่ชุมชน ตลอดจนประชาชน ซึง

หนงึในกิจกรรมทีสาํคญัคือการมอบรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจาํปี พ.ศ.2565 เพือเชิดชู ส่งเสริม 

สนับสนุน และเป็นตวัอย่างใหแ้ก่วดั ชุมชน ราษฎรในทอ้งถิน รวมทังการส่งเสริมใหเ้ป็นสถานทีศึกษา

ทางศาสนาพุทธ แหล่งศึกษาธรรมชาติและสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ ซงึจะเป็นการแกไ้ขปัญหาพระสงฆ์

ในพืนทีป่าไม ้รวมทงัการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติควบคู่กบัพระพุทธศาสนา เพือใหเ้กิดความยงัยืน

ตลอดไป 

ดา้นนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม ้กล่าวว่า กรมป่าไม ้เป็นหน่วยงานหลกัในการดาํเนิน

โครงการฯ กาํหนดจัดพิธีประทานรางวลั “ธรรมจักรสีเขียว” ประจาํปี พ.ศ.2565 แก่ทงั 10 วดัทีไดร้บั

รางวัลขึน ในวนัที 15 ก.พ.2566 ณ พระวิหารวัดราชบพิธสถิตฯ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคต

ญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก เสด็จเป็นองคป์ระธาน  

โดย 10 วดัทีไดร้บัรางวลั ไดแ้ก่ 1.วดับุญญาวาส จ.ชลบุรี 2.วดัโพธิคุณ จ.ตาก 3.วดัป่านอ้ยดงเมือง จ.



ศรีสะเกษ 4.วดัชัยภูมิพิทักษ์ จ.ชัยภูมิ 5.วดัป่านาํโจน จ.พิษณุโลก 6.วัดป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร 7.วดัศรี

ประชารงัสรรค ์จ.ศรีสะเกษ 8.วัดป่าดานวิเวก จ.บึงกาฬ 9.วดัทรพัยเ์จริญ จ.ขอนแก่น และ 10.วดัเขา

ถาํหมี จ.สุพรรณบุรี. 

 



 

เม่ือวันที่ 15 ก.พ.นี้ กรมปาไม เผย “10 รายชื่อวัดตนแบบ” จัดการพื้นที่ดานสิ่งแวดลอมที่ดีอยูรวมกับ

ธรรมชาติ ณ วัดราชบพิธฯ เมือ่วันที่ 9 ก.พ.นายจตุพร บุรษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม (ทส.) เปดเผยวา นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ไดมอบนโยบายให ทส.จัดทาํโครงการ 

“ธรรมจักรสีเขียว” โดยเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสงเสริมใหวัด หรือพระสงฆที่ได

ชวยงานดานปาไม ในการอนุรกัษปา ปลูกปา ปองกันการบุกรุกตัดไมทําลายปา ชวยดูแล และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว

ใหแกประเทศ อีกท้ังชวยแกปญหาและลดการบุกรุกทําลายปา พรอมกับสรางจิตสาํนึก และหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติใหแกชุมชน ตลอดจนประชาชน ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่สําคัญภายใตโครงการ “ธรรมจักรสี

เขียว”คือ การมอบรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจาํป พ.ศ.2565  เพ่ือเชิดชู สงเสรมิ สนับสนุน และเปน

ตัวอยางใหแกวัด ชุมชน ราษฎรในทองถ่ิน รวมทั้งการสงเสริมใหเปนสถานที่ศกึษาทางศาสนาพุทธ แหลงศึกษา

ธรรมชาติและสถานที่พักผอนหยอนใจ ซึ่งจะเปนการแกไขปญหาพระสงฆในพ้ืนท่ีปาไม รวมทั้งการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติควบคูกับพระพุทธศาสนา เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนตลอดไป 

ดาน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมปาไม กลาววา กรมปาไม ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักในการ

ดําเนินโครงการฯ กําหนดจัดพิธีประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจําป พ.ศ. 2565 โดยคณะกรรมการได



พิจารณาความเหมาะสมในการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่ปาไม ไดดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอย

แลว โดยมีวัดที่มีผลงานตามหลักเกณฑตามกําหนด รวมจํานวน 10 วัด   ไดแก 1. วัดบุญญาวาส จ.ชลบุรี 2. 

วัดโพธิคุณ จ.ตาก  

3.วัดปานอยดงเมือง จ.ศรีสะเกษ 4.วัดชัยภูมิพิทักษ จ.ชัยภูม ิ5.วัดปานํ้าโจน จ.พิษณุโลก 6.วัดปาหนองไผ  

จ.สกลนคร 7.วัดศรีประชารงัสรรค จ.ศรีสะเกษ 8.วัดปาดานวิเวก จ.บึงกาฬ 9.วัดทรพัยเจริญ จ.ขอนแกน  

และ10. วัดเขาถ้ําหมี จ.สุพรรณบุรี  

“ทั้ง 10 วัดจะเขารับรางวัลในวันท่ี 15 ก.พ.2566 ณ พระวิหารวัดราชบพิธฯ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคต

ญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเปนองคประธาน พิธีจะเริ่มในเวลา 14.00 น. โดยนาย

จตุพร บุรษพัฒน ปลัด ทส.เขาทูลถวายเครื่องสักการะ พรอมกราบทูลรายงานรายละเอียดโครงการธรรมจักรสี

เขียว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานรางวัล “ธรรมจักรสี

เขียว” ประจําป พ.ศ. 2565 จํานวน 10 รางวัล และประทานพระโอวาทกับผูรวมพิธี เปนอันเสรจ็พิธี” นาย

สุรชัย กลาว...  



 

สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จฯ ประทานรางวัล ‘ธรรมจักรสีเขยีว’ วันท ี15 ก.พ.นี กรมป่าไม้  

เผย ’10 รายชอืวัดต้นแบบ’ จัดการพนืทสีงิแวดล้อมอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 

เมือวนัที 9 ก.พ. นายจตุพร บุรษพัฒน ์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

(ทส.) เปิดเผยว่า นายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทส. ไดม้อบนโยบายให ้ทส.จดัทาํโครงการ “ธรรมจกัรสีเขียว” 

โดยเริมดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพือสง่เสริมใหว้ดั หรอืพระสงฆท์ีไดช้่วยงานดา้นป่าไม ้ใน

การอนรุกัษป่์า ปลกูป่า ป้องกนัการบกุรุกตดัไมท้าํลายป่า ช่วยดูแล และเพิมพืนทีสีเขียวใหแ้กป่ระเทศ อีก

ทงัช่วยแกปั้ญหาและลดการบุกรุกทาํลายป่า พรอ้มกบัสรา้งจิตสาํนกึ และหวงแหนทรพัยากรธรรมชาติ

ใหแ้ก่ชุมชน ตลอดจนประชาชน 

 

 

 



 

 

หนงึในกิจกรรมทีสาํคญัภายใตโ้ครงการ “ธรรมจักรสีเขยีว”คอื การมอบรางวัล “ธรรมจักรสีเขยีว” 

ประจาํปี พ.ศ.2565 เพือเชิดช ูส่งเสริม สนบัสนนุ และเป็นตวัอย่างใหแ้ก่วดั ชุมชน ราษฎรในทอ้งถิน 

รวมทงัการสง่เสริมใหเ้ป็นสถานทีศกึษาทางศาสนาพุทธ แหลง่ศกึษาธรรมชาติและสถานทีพกัผ่อนหย่อนใจ 

ซงึจะเป็นการแกไ้ขปัญหาพระสงฆใ์นพืนทีป่าไม ้รวมทงัการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติควบคู่กบั

พระพทุธศาสนา เพือใหเ้กิดความยงัยืนตลอดไป 

 

 

 

 



 

นายสุรชยั อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กลา่วว่า กรมป่าไม ้ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นหน่วยงานหลกัในการ

ดาํเนินโครงการฯ กาํหนดจดัพิธีประทานรางวลั “ธรรมจักรสีเขียว” ประจาํปี พ.ศ. 2565 โดยคณะกรรมการ

ไดพิ้จารณาความเหมาะสมในการขออนญุาตเขา้ทาํประโยชนใ์นเขตพืนทป่ีาไม ้ไดด้าํเนินการเสร็จสิน

เรียบรอ้ยแลว้ โดยมวีดัทีมผีลงานตามหลกัเกณฑต์ามกาํหนด รวมจาํนวน 10 วดั ไดแ้ก่ 1. วดับญุญาวาส 

จ.ชลบุร ี2. วดัโพธิคณุ จ.ตาก 3.วดัป่านอ้ยดงเมือง จ.ศรีสะเกษ 4.วดัชยัภมิูพิทกัษ์ จ.ชยัภูมิ 5.วดัป่านาํโจน 

จ.พิษณโุลก 6.วดัป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร 7.วดัศรปีระชารงัสรรค ์จ.ศรีสะเกษ 8.วดัป่าดานวิเวก จ.บึงกาฬ 

9.วดัทรพัยเ์จรญิ จ.ขอนแก่น และ10. วดัเขาถาํหมี จ.สพุรรณบุร ี

“ทงั 10 วัดจะเข้ารับรางวัลในวันท ี15 ก.พ.2566 ณ พระวิหารวัดราชบพิธฯ โดยมีสมเดจ็พระอริ

ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสดจ็เป็นองคป์ระธาน พธิีจะเริมใน

เวลา 14.00 น. โดยนายจตุพร บุรษพัฒน ์ปลัด ทส.เขา้ทลูถวายเครืองสักการะ พร้อมกราบทลู

รายงานรายละเอยีดโครงการธรรมจักรสีเขยีว สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสงัฆปริณายก ประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขยีว” ประจาํปี พ.ศ. 2565 จาํนวน 10 รางวัล 

และประทานพระโอวาทกับผู้ร่วมพธิ ีเป็นอันเสร็จพธิี” นายสุรชัย กล่าว 



 

สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จฯ ประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจําป 2565 วันที่ 15 ก.พ.น้ี กรมปา

ไม เผย “10 รายช่ือวัดตนแบบ” จัดการพื้นที่ดานสิ่งแวดลอมที่ดีอยูรวมกับธรรมชาติ ณ วัดราชบพิธฯ 

เม่ือวันที่ 9 ก.พ.นายจตุพร บุรษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เปดเผยวา 

นายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทส. ไดมอบนโยบายให ทส.จัดทําโครงการ “ธรรมจักรสีเขียว” โดยเริ่มดําเนินการ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสงเสริมใหวัด หรือพระสงฆท่ีไดชวยงานดานปาไม ในการอนุรักษปา ปลูกปา 

ปองกันการบุกรุกตัดไมทําลายปา ชวยดูแล และเพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียวใหแกประเทศ อีกทั้งชวยแกปญหาและลดการ

บุกรุกทําลายปา พรอมกับสรางจิตสาํนึก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติใหแกชุมชน ตลอดจนประชาชน ซึ่ง

หนึ่งในกิจกรรมที่สําคัญภายใตโครงการ “ธรรมจักรสีเขียว”คือ การมอบรางวัล “ธรรมจกัรสีเขียว” ประจําป 

พ.ศ.2565 เพื่อเชิดชู สงเสริม สนับสนุน และเปนตัวอยางใหแกวัด ชุมชน ราษฎรในทองถิ่น รวมท้ังการสงเสริม

ใหเปนสถานที่ศึกษาทางศาสนาพุทธ แหลงศกึษาธรรมชาตแิละสถานที่พักผอนหยอนใจ ซึ่งจะเปนการแกไข

ปญหาพระสงฆในพื้นที่ปาไม รวมท้ังการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติควบคูกับพระพุทธศาสนา เพื่อใหเกิดความ

ยั่งยืนตลอดไป 



ดาน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมปาไม กลาววา กรมปาไม ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักในการ

ดําเนินโครงการฯ กําหนดจัดพิธีประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจําป พ.ศ. 2565 โดยคณะกรรมการได

พิจารณาความเหมาะสมในการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่ปาไม ไดดาํเนินการเสรจ็สิ้นเรียบรอย

แลว โดยมีวัดที่มผีลงานตามหลักเกณฑตามกําหนด รวมจํานวน 10 วัด ไดแก 1. วัดบุญญาวาส จ.ชลบุรี 2. วัด

โพธิคุณ จ.ตาก 3.วัดปานอยดงเมือง จ.ศรีสะเกษ 4.วัดชัยภูมิพิทักษ จ.ชัยภูมิ 5.วัดปาน้าํโจน จ.พิษณุโลก 6.วัด

ปาหนองไผ จ.สกลนคร 7.วัดศรีประชารังสรรค จ.ศรีสะเกษ 8.วัดปาดานวิเวก จ.บึงกาฬ 9.วัดทรัพยเจริญ จ.

ขอนแกน และ10. วัดเขาถํ้าหมี จ.สุพรรณบุรี 

 

“ทั้ง 10 วัดจะเขารับรางวัลในวันท่ี 15 ก.พ.2566 ณ พระวหิารวัดราชบพิธฯ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคต

ญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเปนองคประธาน พิธีจะเริ่มในเวลา 14.00 น. โดยนาย

จตุพร บุรษพัฒน ปลัด ทส.เขาทูลถวายเครื่องสักการะ พรอมกราบทูลรายงานรายละเอียดโครงการธรรมจักรสี

เขียว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานรางวัล “ธรรมจักรสี

เขียว” ประจําป พ.ศ. 2565 จํานวน 10 รางวัล และประทานพระโอวาทกับผูรวมพิธี เปนอันเสรจ็พิธี” นาย

สุรชัย กลาว 

 

 

 

 



 

ธนาคารฮองกง และเซ่ียงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น (ธนาคาร HSBC ประเทศไทย) และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร รวม
ลงนามบันทึกความรวมมือสนับสนุนโครงการ “สรางความพรอมตอการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการฟนฟูแนวเชื่อมตอของสัตวปาในพื้นท่ีแนวกันชนของผืนปาตะวันตก” 

โครงการฟนฟูแนวเชื่อมตอของสัตวปาฯ หรือ “Building Climate Resilience and Wildlife Connectivity in 
the Western Forex Complex Buffer Zone” เปนกิจกรรมอนุรักษ ดําเนินงานโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มี
เปาหมายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนรอบพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมวงก และอุทยานแหงชาติคลองลานใหมีสวน
รวมกับงานอนุรักษในพ้ืนที่ “แนวกันชน” ผานการจัดการในรูปแบบ “ปาชุมชน” จํานวนท้ังสิ้น 16 แหง 

ซึ่งชุมชนดําเนินการจัดตั้งปาชุมชนมากอนแลว โดยโครงการจะสนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนสามารถจัดการ
ทรัพยากรในพ้ืนที่ไดอยางยั่งยืน ทั้งขอมูลทางดานวิชาการ กฎหมายที่เก่ียวของกับงานอนุรักษ ตลอดจน
งบประมาณ โครงการดังกลาวจะสรางผลกระทบเชิงบวกดานระบบนิเวศและความยั่งยืนทางอาหารตอชุมชนทั้งสิ้น
กวา 4,600 ครัวเรือน 



“จอรโจ กัมบา” ประธานคณะเจาหนาที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบีซีประเทศไทย กลาววา โครงการนี้เปนโครงการ
ที่ 2 ในประเทศไทย ภายใตหลักการ Nature-based solutions หรือการใชธรรมชาติมาชวยแกปญหาผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ธนาคารเอชเอสบีซีใหการสนับสนุนดานงบประมาณผานองคกรที่ไม
แสวงหาผลกําไร 

โดยนําไปดําเนินการพัฒนากิจกรรมตาง ๆ เพื่อสรางศกัยภาพใหแกชุมชนในพ้ืนที่สําคัญ และพัฒนาพื้นที่ปาชุมชน
อยางย่ังยืน เพ่ือชวยในการดูดซับและกักเก็บคารบอนอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยธนาคารใหงบประมาณสนับสนุนเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 6.3 ลานบาท ใชระยะเวลาดําเนินการ 2 ป (2565-
2567) ที่สําคัญ โครงการนี้ยังเปนสวนหนึ่งของโครงการหลักที่เรียกวา Climate Solutions Partnership ในระดับ
กรุป ซึ่งพัฒนารวมกับ WRI และ WWF เพ่ือหาแนวทางปองกันและรับมือผลกระทบจาก Climate Change 

สวนอีกหนึ่งโครงการในไทยที่ธนาคารใหการสนับสนุนคือ โครงการฟนฟูภูมิทัศนปาและอาหารยั่งยืน FLR 349 ใน
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ดวยการสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหหันมาสรางปาเพ่ือการฟนฟูดิน น้ํา และ
อากาศ ทั้งยังสรางระบบอาหารปลอดภัย และอาชีพที่ยั่งยืนใหชุมชน ตามศาสตรพระราชาในหลวงรัชกาลที่ 9 

“ศศิน เฉลิมลาภ” ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กลาวเสริมวา โครงการนี้มีเปาหมายเพ่ิมความมั่นคงทางอาหาร
และรักษานิเวศบริการที่ดี (คุณภาพน้ํา คุณภาพดินและอากาศ การจัดการผลิตภัณฑจากปาที่ไมใชไม เชน เห็ด 
หนอไม) ตลอดจนเพื่อรักษาและฟนฟูคุณภาพปากันชน รวมถึงการปลูกตนไมฟนฟูพ้ืนที่ริมลําน้ําแมวงก เพื่อลดการ
ชะลางพังทลาย รวมถึงเพ่ิมการกักเก็บคารบอน เพ่ือสงเสริมใหเกิดความพรอมในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศ 

นอกจากนี้โครงการยังมีเปาหมายสรางแนวเชื่อมตอปา เพื่อใหสัตวปาในพื้นท่ี เชน เสือโครง วัวแดง และชาง
ปา ที่อาศัยหรือหากินอยูในพื้นท่ีสามารถใชเปนเสนทางเดินเชื่อมกันระหวางพื้นท่ีแนวกันชนของผืนปา
ตะวันตกอีกดวย 

 

 



 

สาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมที้ 1 สาขาแมฮ่่องสอน และศนูยส์ง่เสริมการควบคมุไฟป่า แม่ฮ่องสอน กรมป่า

ไม ้ร่วมกบับริษัท วีอีโค จาํกดั และราษฎรบา้นใหม่ หมู ่5 ต.ปางหม ูอ.เมือง จดักิจกรรมรณรงคแ์กไ้ขปัญหา

ไฟป่าและหมอกควนั โดยไมเ่ผาเปลียนเป็นเก็บใบไมใ้นป่านาํไปทาํประโยชน ์สรา้งรายไดแ้ก่ชุมชน 

เมือวันท ี10 กุมภาพนัธ ์2566 เวลา 10.30 น.นายประเสริฐ จติตพ์ลีชพี รองผู้ว่าราชการจังหวัด

แม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพธิี รณรงคก์ิจกรรมการบริหารจัดการเชือเพลิง "ชิงเก็บ ลดเผา" การ

รับซือใบไม้ ประจาํปี พ.ศ.2566 เพอืเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่น

ละออง บริเวณวัดดอยกวิขมนิ หมู่ 5 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  

โดยกิจกรรมดงักลา่วมี นายศกัดา มณีวงศ ์ผอ.สาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไม ้ที 1 สาขาแมฮ่่องสอน และ

ศนูยส์่งเสริมการควบคมุไฟป่า แมฮ่่องสอน กรมป่าไม ้รว่มกบับรษัิท วีอโีค จาํกดั และราษฎรบา้นใหม ่หมู ่

5 ต.ปางหม ูอ.เมือง จดักิจกรรมรณรงคแ์กไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั โดยไม่เผาเปลียนเป็นเก็บใบไมใ้น

ป่านาํไปทาํประโยชน ์ขายใหก้บับรษัิท วี อีโค จาํกดั เพือสรา้งรายไดแ้ก่ชมุชน 



 

 

นายประเสริฐ จิตตพ์ลชีีพ รองผูว้่าราชการจังหวดัแมฮ่่องสอน ไดก้ล่าวต่อผูท้ีเขา้รว่มกิจกรรมดงักลา่ว ว่า 

อยากจะขอความรว่มมือทกุชมุชนในจงัหวดั ใหห้นัมาร่วมมอืกบัทางภาครฐัดว้ยการไมเ่ผาป่าและสรา้ง



รายไดข้องชุมชนดว้ยการเก็บใบไมไ้ปขายใหก้บัผูร้บัซือ ทงัน ีจากสถานการณข์องไฟป่า คาดว่าในปี อาจจะ

มีผลกระทบรุนแรงเนืองจากปรากฏการทางธรรมชาติทีผันผวน ซงึในปีนีทางจงัหวดัจะออกคาํสงัประกาศ

หา้มเผาป่าใน ระหว่างหว้งวนัที 15 กมุภาพนัธ ์2566 ไปจนถึงวนัที 31 เมษายน 2566 จึงขอความร่วมมือ

กบัประชาชนใหช่้วยกนัดแูลป่าอย่าใหมี้การเผาป่าเกิดขึนเนืองจากส่งผลกระทบรุนแรงต่อสขุภาพของทุก

คน 

สาํหรบับริษัท วี อโีค จาํกัด จงัหวดัแมฮ่่องสอน เป็นธุรกิจเพือสงัคมและสิงแวดลอ้มมีความมุง่มนัทจีะ

ผลกัดนัการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัทีส่งผลกระทบตอ่ประชาชนหลายดา้น สขุภาพ ดา้นปัญหา

การทอ่งเทียว และดา้นเศรษฐกิจ โดยรณรงคก์ารไมเ่ผาพรอ้มทงัสง่เสริม ซือใบไมแ้ปรรูปแบบอดักอ้น 

กิโลกรมัละ 2 บาท จากหน่วยงานราชการ และชุมชนต่างๆ เพือนาํมาผา่นกระบวนการเผาแบบไรค้วนั ซงึ

เป็นนวตักรรมของบริษัท ฯ ใหไ้ดม้าซงึสารตงัตน้จากใบไมแ้ละใชเ้ป็นสว่นผสม ในสารตงัตนัของผลิตภัณฑ์

ต่างๆ ทงันี ในปี 2566 บริษัทฯ ไดก้าํหนดเป้าหมาย ตงัเป้ารบัซอืใบไมแ้หง้ ในปี 2566 จาํนวน 200 ตนั 

สาํหรบัใน ปี 2565 รบัซอืทีเชียงใหม่ 50 ตนั แมฮ่่องสอน 60 ตนั ส่วนปี 2564 รบัซอืจาํนวน 103ตนั โดยได้

มีการตงัเป้าเพิมปริมาณการรบัซือใหม้ากขึนเพือเป็นการลดการเผาป่าและสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนและ

ทอ้งถินโดยรวม 

 



 

 

วนัที 11 ก.พ. นายชยัยา หว้ยหงษท์อง หวัหนา้อทุยานแหง่ชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า 

เจา้หนา้ทีไดส้ืบทราบวา่จะมีผูล้กัลอบเขา้มาลา่สตัว ์ตดัหาไมพ้ะยงู ทีเป็นไมห้วงหา้ม ในพืนทีป่าอทุยาน

แห่งชาติเขาใหญ่ จึงสนธิกาํลงักนัออกตรวจคน้ พบผูต้อ้งสงสยันาํรถลอ้เข็นลากจูงไม ้บริเวณป่าเขาลกูชา้ง 

ใกลห้มู่บา้นกดุคลา้ ต.หมสูี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมือขอตรวจคน้พบปีกไมพ้ะยงู ท่อนไมพ้ะยูง และ

ควบคมุตวัผูต้อ้งหาได ้6 ราย มี 1 รายหลบหนีไปได ้สอบสวนผูต้อ้งหาทราบว่ามีนายหนา้จา้งใหม้าหาไม้

พะยงู จนท.นาํตวัส่ง สภ.หมสู ีดาํเนินคดีตอ่ไป 

 

 

 



 

รองโฆษกรัฐบาลโชวผ์ลงาน “พล.อ.ประยุทธ”์ ยนืหนึงเรืองจัดทดีินทาํกินใหแ้ก่เกษตรกรและผู้

ยากไร้ กว่า 7.6 หมนืราย 9.4 หมนืแปลงได้ใช้ประโยชนแ์ล้ว  ควบคู่ส่งเสริมและพัฒนาอาชพี4.9 

หมนืราย เดินหน้าจัดทดีินอีก 1.1 หมนืแปลงในปีนี  

เมือวนัที 11  กมุภาพนัธ ์2566  น.ส.ทิพานนั ศิริชนะ  รองโฆษกประจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ีเปิดเผยว่า 

ตามทีพล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโอชา นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธาน

คณะกรรมการนโยบายทีดนิแห่งชาติ (คทช.)มนีโยบายในการลดความเหลือมลาํและแกไ้ขปัญหาการไร ้

ทีดนิทาํกินของเกษตรกรและผูท้ียากจน โดยการจดัทีดินใหแ้ก่ผูย้ากไรที้ไมมี่ทีดินทาํกิน ในลกัษณะแปลง

รวม โดยไม่ใหก้รรมสิทธิขาด ไมใ่หน้าํไปขายต่อ  โดยไดเ้รง่ขบัเคลือนในรูปแบบคณะกรรมการการ ผ่าน

สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายทีดนิแห่งชาติ ในฐานะสว่นราชการระดบักรมทีอยู่ในบงัคบับัญชาขนึตรง

ต่อนายกรฐัมนตรี  โดยมีการดาํเนินการมีความกา้วหนา้ใกลเ้ป้าหมายทีกาํหนดไวเ้กือบ 100 % ตามทีไดต้งั

ไว ้



 

 



น.ส.ทิพานนั กล่าวว่า ทงันีเป้าหมายทงัหมดตงัแตปี่ 2557 ไดก้าํหนดพืนทีไว ้1,491 พืนท ีใน 70 จงัหวดั 

เนือทีประมาณ 5,792,145 ไร่ ใหป้ระชาชนไดท้ีดินทาํกินอย่างถูกกฎหมายและเขา้ทาํประโยชนใ์นทีดิน 

78,109 ราย ในจาํนวนทีดิน 96,536 แปลง ในขณะทีการดาํเนินการตงัแต่ปีงบประมาณ 2558 ถงึ

ปีงบประมาณ 2565 สามารถจดัทีดินใหป้ระชาชนเขา้ทาํประโยชนใ์นพืนทีแลว้ 76,453 ราย 94,555 แปลง 

ใน 338 พืนท ี67 จงัหวดัทวัประเทศ ควบคูไ่ปกบัการส่งเสริมและพฒันาอาชีพใหก้บัประชาชนแลว้ 49,062 

ราย ใน 271 พืนทจีาก 65 จงัหวดั ซงึตอ้งขอบคณุทกุฝ่ายทีบรูณาการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัจนเป็นผลสาํเรจ็

อย่างเป็นรูปธรรม  

 

สาํหรบัเป้าหมายในปีงบประมาณ 2566 ไดก้าํหนดไวว้่าจะจดัสรรทีดินจาํนวน 11,000 แปลง ใหป้ระชาชน

เขา้ทาํประโยชนใ์นทีดิน พรอ้มทังปรบัปรุงแผนทีแนวเขตทีดินของรฐัแบบบูรณาการ มาตราสว่น 1: 4000 

(One Map) กลุม่ที 3 จาํนวน 11 จงัหวดัใหแ้ลว้เสรจ็ และแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทเรืองแนวเขตทีดินให้

ประชาชน 

รองโฆษกประจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ีกลา่วว่า โดยไดมี้แนวทางในการสรา้งมลูคา่ทีดินทีรฐัจดัใหก้บั

ประชาชน 3 แนวทางไดแ้ก่ 1. การปรบัปรุงกฎหมายและระเบียบ  



2. การกาํหนดแนวทางการประเมินมลูค่าทีดินและทรพัยส์ินทีรฐัจดัใหก้บัประชาชน  3. การจดัใหม้รีะบบ

หรอืสถาบนัทใีหส้ินเชอืระยะกลางและระยะยาวใหแ้กป่ระชาชน ทีไดร้บัการจดัทีดินของรฐัและจดัใหม้ี

ระบบประกนัความเสียงในการใหส้นิเชือ 

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยทุธไ์ดเ้นน้ยาํใหแ้กปั้ญหา “แบบวิน-วิน”  สรา้งสมดลุระหว่างการอนรุกัษ์กบัการ

ใชป้ระโยชนอ์ย่างยงัยืน ไมใ่ช่แกปั้ญหาหนึงแลว้สรา้งอีกปัญหาตามมา เรียกวา่พิจารณาอยา่งรอบคอบ

ครอบคลมุทกุมติิ เพือใหเ้กษตรกรมทีีดินทาํกินอย่างถูกกฎหมาย ในขณะเดียวกนัก็แกปั้ญหาการบกุรุก

ทีดนิของรฐัหรือทีป่า และยงัมกีารดาํเนินการพิสจูนส์ิทธิการถือครองทีดิน ป้องกนัและแกปั้ญหาการบกุรุก

ป่าสงวนแห่งชาติใน 663 พืนท,ี ป่าตามพระราชบญัญัติป่าไม ้1 พืนท,ี ป่าไมถ้าวร 2 พืนท ีและป่าชายเลน 

577 พืนท ี 

“พล.อ.ประยทุธ ์มีความตงัใจจริงในการแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนใหม้ทีีดินทาํกิน  ติดตาม

อย่างจริงจงั จดัการทีดินใหมี้ประสิทธิภาพเกิดประโยชนส์งูสดุ สมดลุ เป็นธรรม และยังยืน ทงัในดา้น

เศรษฐกิจ สงัคม สิงแวดลอ้ม ประเทศความมนัคง ประชาชนอยู่กินยงัยืน ยืนหนึงในการดแูลพีนอ้ง

ประชาชนทกุกลุ่มผ่านมาตรการและโครงการต่างๆของรฐับาล โดยเฉพาะผูม้รีายไดน้อ้ย เช่น บตัร

สวสัดิการแห่งรฐั และโครงการอืน ๆ รวมทงัใหค้วามสาํคญัในการเร่งดาํเนินการแกไ้ขปัญหาตามขอ้

รอ้งเรียนของประชาชนใหเ้ป็นไปดว้ยความรวดเรว็ เพือแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นไดอ้ย่างทนัท่วงที 

ยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนใหอ้ยู่ดีกินดี” รองโฆษกประจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ีกล่าว 

 

 

 

 

  



 

“คารบ์อนเครดิต” (Carbon Credit) กาํลงัเป็นหนงึในวาระสาํคญัของโลกทีกาํลงัหนัมาใหค้วามสาํคญั ซงึในส่วน

ของประเทศไทยเองนนั นอกจากภาครฐัจะหาทางส่งเสริมแลว้ ยงัมีองคก์รอืน ๆ พยายามสนบัสนนุการขบัเคลือนเรอืง

ดงักล่าว โดยเฉพาะ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ ์ซงึจดัทาํโครงการ “คณุดแูลป่า เราดแูลคณุ” เรมิมา

ตงัแตเ่มือปี 2564 

เริมต้นคารบ์อนเครดิตจากป่าชุมชน 

ม.ล.ดิศปนดัดา ดิศกลุ ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร มลูนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถมัภ ์ระบวุา่ ทีผ่านมาไดท้าํ

โครงการคารบ์อนเครดิตจากป่าชมุชนเพือความยงัยืนของมลูนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และพนัธมิตร โดยเปลียนการขยาย

ทีดินทาํกินเพือการเกษตรใหเ้ป็น “การดแูลป่า” โดยตอ้งเรมิจากการสรา้งแหล่งรายไดที้มนัคงใหช้มุชน และ “คารบ์อน

เครดิต” ก็เป็นหนงึในเครืองมือ ทีจะชว่ยใหช้มุชนมีสว่นรว่มปกปอ้งผืนป่าอย่างยงัยืน 

สาํหรบัโครงการนี มาจากความรว่มมือของหลายภาคสว่น ประกอบไปดว้ย 

ภาครฐั : อนญุาตใหใ้ชที้ดินสาํหรบัโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทาํลายป่าและความเสือมโทรม 

ของป่าในประเทศกาํลงัพฒันา (โครงการ REDD+) 

ภาคเอกชน : ใหท้นุสนบัสนนุโครงการ 

ภาคชมุชน : เป็นกาํลงัสาํคญัในการดแูลป่า 



โครงการสนบัสนนุชมุชนใหด้แูลป่าและวดัการกกัเก็บคารบ์อน จะสรา้งรายไดใ้หช้มุชนจากการขายคารบ์อนเครดิต  

ผูบ้รจิาคภาคเอกชนจะสนบัสนนุเงินทนุสาํหรบักิจกรรมพฒันาและการจดัการป่าไม ้พรอ้มบม่เพาะความคิดรเิริมทาง

ธุรกิจในทอ้งถินแทนการจ่ายเงินเพือซือคารบ์อนเครดิตเพียงอยา่งเดียว 

 

ถอดตัวอย่างคารบ์อนเครดิตชุมชน 

ในชว่งเรมิตน้โครงการในปี 2564 มีตวัอยา่งการดาํเนินงานทีหมู่บา้นตน้ผึง ชมุชนดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มีป่าชมุชน

คิดเป็นพืนที 981 ไร ่และทางชมุชนไดร้บัเงินทนุเพือเรมิ โครงการคารบ์อนเครดิต ประมาณ 9.61 ลา้นบาท 

ชมุชนดอยสะเก็ด นาํเงินทนุทีไดท้าํเป็นกองทนุเพือการพฒันา พรอ้มจดัตงัวิสาหกิจทอ้งถินผลิตบรรจภุณัฑที์เป็นมิตร

ตอ่สิงแวดลอ้มจากใบไมแ้หง้ทีนบัเป็นเชือเพลิงไฟป่าไดอ้ยา่งดี ธุรกิจนีสรา้งรายไดแ้ก่สมาชิกในชมุชนเฉลีย 2.77  

แสนบาทตอ่ปี และผลตอบแทนทางสงัคมจากการลงทนุ (Social Return on Investment- SROI) อยู่ที 1.26 



รวมทงัตงักองทนุดแูลป่า สนบัสนนุใหช้มุชนสรา้งแนวกนัไฟ และจดัเวรยามลาดตระเวนปอ้งกนัไฟป่า ชว่ยลดพืนทีที

ถกูทาํลายจากไฟป่าจากคา่เฉลีย  4,638 ไร ่ลดลงเหลือ 2,300 ไร ่ระหว่างปี 2564-2565 ล่าสดุในปี 2565 ทีผ่านมา มี

พืนทีป่าเกิดไฟป่าเพียง 1,225 ไร ่ลดลงมากถึง 17.24% หลงัจากทาํโครงการมา 2 ปี 

ตังเป้าหมายครอบคลุม 1 ล้านไร่ 

อย่างไรก็ดีโครงการของมลูนิธิแมฟ่า้หลวงฯ ปัจจบุนัครอบคลมุ 49 ชมุชน มีพืนทีมากกว่า 50,000 ไร ่ทวัประเทศ 

เบอืงตน้มีเปา้หมายจะขยายขอบเขตการดแูลป่าใหเ้ป็นแหลง่กกัเก็บคารบ์อน โดยตงัเปา้ครอบคลมุพืนทีป่า 

1,000,000 ไร ่สรา้งการมีสว่นรว่มกบัชมุชนกวา่ 1,100 แห่ง และกกัเก็บก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์หไ้ดป้ระมาณ 

300,000-500,000 ตนัคารบ์อนไดออกไซดต์่อปี 

 

 

 



 

 


